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سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور

گزارش نقشه زمين شناسي1:100000
برگه شماره  - 8244بيرك2
موقعيت جغرافيائي و وضعيت مورفولوژي منطقه

ورقه زمينشناسي  1:100000بيرك  2در محدودة جنوب خاوري چهارگوش  1:250000ايرانشهر با مختصات
طولهاي خاوري  61 ،30 ،00تا  61 ،00 ،00و عرضهاي شمالي  27 ،30 ،00تا  27 ،00 ،00واقع شده است.
گستره اين ورقه از لحاظ تقسيمات کشوري در محدودة استان سيستان و بلوچستان ،در حاشية شهرستان سراوان و
بخش زابلي قرار دارد .بعلت نوع اقليم ،مناطق جمعيتي اکثرا در اطراف رودخانههاي منطقه قرار دارند و بيشترين تمرکز
جمعيت در دشت هاي جنوب باختري رشته کوه بيرك ،در پيرامون رودخانه ماشكيد قرارگرفته اند و در نيمة شمال

ﮐﺸ
ﻮر

باختري ،روستائي وجود ندارد .از مناطق مهم جمعيتي مي توان روستاهاي دهستان بيرك به مرکزيت ده چاهوك،
رگنتك ،چادوك ،ساندك ،سياه اتفاق ،انجيرك ،گولمي ،کاشيكاهي و مدحك رانام برد .باتوجه به شرايط آب و هوائي
منطقه ،بارش اندك و نامنظم باران ،نوسانات شديد درجه حرارت ،تبخير فراوان و نامساعد بودن خاك ،منطقه با کمبود

ﻌﺪ
ﻧﻰ

پوشش گياهي روبرو است و بر روي هم شامل بوتههاي گياهي کوتاه و پراکنده است که دربستر رودخانهها متمرکزند.
گياهان اين محدوده با شرايط خشك و کويري سازگار ،و توانائي زيست بدون باران را دارند .داز ،اسكمبيل ،قيچ از

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مهمترين گياهان منطقه به شمار ميآيند .شغل اصلي ساکنين منطقه ،دامپروري و کشاورزي و فراوردة عمدة کشاورزي ،
خرما است .بلندترين ارتفاعات منطقه رشته کوه بيرك در شمال خاوري با ارنفاع  2642متر از سطح دريا و پست ترين
نقطه در بخش هاي شمالي حاشيه رودخانه کنارو ،در شمال باختري منطقه با ارنفاع  845متر از سطح دريا ميباشند.

و
اﮐﺘ

گستره اين ورقه به علت کمبود نزوالت جوي از نظر آب و هوائي از خشك ترين مناطق کشور و در شمار مناطق گرم
و خشك است .بيشينه دماي هواي آن در ماههاي تير _ مرداد در حدود(  )45-40و کمترين آن درماه هاي دي _

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

بهمن در حدود ( )20 - 25است .ميانگين بارش در سطح منطقه در حدود 100ميليمتر است که بيشتر آن به صورت
باران در ماههاي آبان و آذر ميبارد .طوفانهاي محلي با جهت خاوري _ شمال خاوري در ماههاي خرداد و تير ميوزند.
رودخانههاي منطقه ،غير دائمي و فصلي وشامل رودخانههاي ماشكيد و کنارو هستند .ديگر منابع آب منطقه شامل

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

آبهاي زيرزميني است که بيشتر از طريق چاه هاي عميق و نيمه عميق و به ندرت در برخي مناطق ،از چشمهها تامين
ميشود .از ديدگاه زمين ريختشناختي رودخانهها ،از نوع رودخانههاي وادي ( (Wadiو شامل رودخانههايي هستند
که در محيط هاي صحرايي ،بويژه در نزديكي کوهستان پديدار مي شوند و در بيشتر روزهاي سال خشك هستند.
رسوبگذاري در اين رودخانه ها بعلت کاهش ناگهاني سرعت و جذب آب بسيار سريع انجام ميگيرد .رودخانههاي اين
نوع محيط هاي صحرايي بيشتر ،ويژگي بريده بريده را دارند .اندازه دانههاي ذرات تشكيلدهنده اين رسوبات به منشاء
و وجود ذرات مختلف در آن بستگي دارد .طبقهبندي مورب با مقياس کوچك و بزرگ و طبقه بندي افقي نيز در اين
رسوبات ديده مي شوند .بطور معمول در يك توالي عمودي تناوبي از انباشتههاي رسوبات رودخانهاي و بادي در اين
قسمت از محيطهاي صحرائي قابل رويت است.
بلندترين کوههاي آن شامل رشته کوه بيرك در شمال خاوري با ارنفاع  ،2642کوه همونت (با ارتفاع  ،)2245کوه
ششان (با ارتفاع  ،) 1767کوه منظوري (با ارتفاع  ،) 1727کوه جمك (با ارتفاع  )1663و کوه رگنتك (با ارتفاع ) 1545
هستند .دشتهاي به تقريب مسطح پوشيده از قلوه سنگ بادرفت ( )Deflation surfaceو تپه ماهورهائي از انباشتههاي
ماسهسنگي و شيلي در حد فاصل رشته کوه هاي منطقه گسترده شده و محدوده به نسبت گستردهاي از سطح نقشه
را مي پوشانند ،ضمن اينكه در پاي ارتفاعات منطقه سطوح کمشيبي پوشيده از قلوهسنگ و تختهسنگ در سيماني از
ماسه و رس قرار دارند که از ويژگيهاي مناطق گرم و خشك ميباشند (.)Piedmont slope
منطقه از نظر ريختشناختي داراي توپوگرافي به نسبت پست و ماليم است و عمدة نواحي پست ورقة مورد مطالعه از
لحاظ زمين ريختشناسي سرير ( (Serirهستند که عبارت از صحراهاي سنگالخي تشكيل شده از دانههاي شن و
1
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ماسه درشت با جورشدگي بد يا متوسط هستند .نوع اين انباشته ها بيشتر به سنگ منشاء بستگي دارد و در منطقه
بطور عمده از سنگآهكهاي کرتاسه و ائوسن و ماسه سنگ تشكيل شده است .ضخامت اين نوع رسوبات بسيار کم
است و گاهي اوقات به حدود چند سانتيمتر ميرسند .طبقهبندي در نهشتههاي ياد شده ممكن است به صورت افقي
و گاهي مورب ديده شود.
جاده آسفالتة ايرانشهر _ زابلي مهمترين مسيرارتباطي منطقه به جنوب باختري استان سيستان بلوچستان و ساير
مناطق ايران بشمارميآيد .ا فزون بر ايـن ،روستاهـاي منطـقه توسط راههاي شوسه و خاکي به هم متصل شدهاند .با
توجه به اينكه مناطق کوهستاني شمال باختري بدور از هر نوع راه آمد و شدند ،دسترسي به رخنمونهاي زمينشناسي
تنها از طريق راهپيمائيهاي طوالني امكان پذير است.
موقعيت زمينشناسي منطقه

ﮐﺸ
ﻮر

ورقة  1:100000زمينشناسي بيرك  ،2بخش جنوب خاوري چهارگوش  1:250000ايرانشهر است که توسط
هوبر( )1962تهيه و توسط م.ر.سهندي ( )1375تلفيق شده است.
منطقه مورد مطالعه  ،از ديدگاه تقسيم بندي ساختماني _ رسوبي ايران ،جزئي از زونهاي خاوري و جنوب خاوري

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ايران و زون فليش شرق ايران (م.ح.نبوي ،) 1355 ،است که مرز خاوري آن باختر پاکستان و افغانستان ،ومرز باختري
آن گسل نهبندان و مرز جنوبي آن به زون مكران وگسل بشاگرد محدوداست .اين زون بعلت فراواني افيوليت _

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

مالنژهاي خاور ايران به نام زون يا منطقه ( )Colored melangeنيز نامبرده شده است (اشتوکلين و ديگران .) 1972
بر اساس مطالعات کمپ و گريفيث ( )1981و تيرول و ديگران ( ،) 1983زون فليش نهبندان _ خاش ،بعنوان زون
جوش خورده ميان بلوك لوت و بلوك افغان ( و به عبارتي ديگر زون جوش خورده سيستان ( Sistan suture zoneدر

و
اﮐﺘ

نظر گرفته شده است (نقل مطلب و منابع ازدرويش زاده.)1370 ،

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

چينهنگاري

توصيف واحدهاي سنگي ورقة  1:100000بيرك  2را مي توان در دو زون سيستان وبقاياي پوسته قاره اي کوه بيرك

زﻣﯿ

دسته بندي کرد .عمدة واحدها در زون ساختاري سيستان و تعداد کمتري از آنها در زون بقاياي پوسته قاره اي کوه
بيرك رخنمون دارند.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

واحد هاي سنگي زون سيستان

نهشتههاي مزوزوئيك و سنوزوئيك

نهشته هاي مزوزوئيك و سنوزوئيك ،در برگيرندة واحدهاي بطور عمده رسوبي با زمانهاي کرتاسه ،کرتاسة پسين _
پالئوسن پيشين ،پالئوسن ،پالئوسن پسين _ ائوسن پيشين ،ائوسن و اليگوسن ميباشند .توصيف اين واحدها به شرح
زير است.
واحد KPlu

اين واحد در بخشهاي باختري و مرکزي ورقه برونزد دارد و دربرگيرندة سنگآهكهاي بيواسپارايتي پالژيك متوسط
اليه ،بهرنگ هاي خاکستري متمايل به سبز روشن و خاکستري تا قرمز روشن ،همراه با رگچههاي کلسيتي فراوان ،به
ضخامتي در حدود  100 -150متر ديده مي شود .قاعدة اين واحد شناسائي نشده و بگونه گسله بر روي واحد baجاي
دارد و واحد  KPsh,seبر روي آن رانده شده است .بر پاية مطالعه ميكروفسيلهاي شناسائي شده در سنگ آهكها،
ديرينه اي هم ارز کرتاسة پسين به اين واحد نسبت داده شده است (ع.کيهاني ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني
کشور).
Globotruncana sp., Globotruncana cf. lapparenti, Oligosteginids ,Lithothamnion sp.
Heterohelix sp., Hedbergella sp.
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واحدKPsh,se

کهن ترين توالي نهشتههاي شيلي و ماسهسنگي محدوده با ضخامتهاي ناهمسان حداکثر تا  2500متر ،نهشتههاي
اين واحد تشكيل داده است .برونزدهاي شيلي اين واحد حاصل تكرار پيدرپي شيلهاي خاکستري متمايل به قهوه اي
روشن نازك اليه همراه با ماسهسنگهاي قهوه اي تيره و متوسط اليه اند .ميان اليههايي از ماسهسنگهاي بيوميكرايتي
آهكي _ ماسهاي نيز در آن ديده مي شوند .قاعدة زيرين واحد نامشخص است اما مرز باالئي آن بگ ونه نامشخص و
پوشيده در زيرنهشتههاي واحد  Pesجاي دارند .بر پاية بررسيهاي ديرينهشناختي بر روي سنگآهك هاي اين واحد،
ديرينه وفسيلهاي يافت شده کرتاسة پسين _ پالئوسن براي اين واحد شناسائي شدهاند ( ا .کيهاني ،سازمان
زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور ):.
Globotruncana elevata, Globotruncana sp., Acicularia sp., Ethelia alba
Hedbergella sp., Ostracoda, Radiolaria, Faverina sp., Miliolids.

واحد Pes

ﮐﺸ
ﻮر

اين واحد در جنوب باختري ورقه با ستبرائي در حدود  250متر برونزد دارد ومنطقه قابل مالحظه اي از نقشه را در
برميگيرد .برونزدهاي واحد  Pesدربرگيرندة ماسهسنگهاي سابليتارنيت فلدسپاتي  -آهكي ضخيم اليه ،سبز تا
خاکستري با دانهبندي متوسط و بافت آواري نيمه بالغ است .اجزاء سازنده اين ماسهسنگها از کوارتز  -متاکوارتز و

ﻌﺪ
ﻧﻰ

آلكالي فلدسپارهاي نيمهشكل تا بيشكل و پالژيوکالز تشكيل شده است .کانيهاي کدر ،ميكايي و تورمالين نيز در
آنها ديده ميشوند .اجزاء ماسهسنگ ها توسط سيماني متوسط تا درشت بلور کلسيتي به هم متصل شدهاند .اين واحد

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

به طور محلي داراي اليههائي از کريستال ليتيك توف ماسهاي با بافت ليتوکالستيك  -کريستالوکالستيك با ترکيب
متوسط تا اسيدي است و داراي بلورهاي کوارتز تخريبي نيمه گرد تا زاويهدار ،پالژيوکالزهاي سديك ،تيغههاي ميكايي
و بلورهاي اپيدوت هستند .اين واحد بهگونهاي پيوسته و هم شيب بر روي واحد  KPsh,seنهشته شدهاست .در اين واحد

واحد Pet

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

فسيل شاخص يافت نشد اما از لحاظ چينه نگاري و موقعيت چينهشناسي ديرينه اين واحد را ميتوان هم ارز کرتاسه
پسين در نظر گرفت.
برونزدهاي واحد  Petدر نيمه جنوبي ورقه با ستبرائي نزديك به  400متر رخنمون دارند و دربرگيرندة توفها و توفهاي
ماسهاي متوسط اليه به رنگ قهوهاي تيره تا خاکستري روشن و ميان اليههايي از کنگلومراي پليژنتيك اند .در بررسي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

مقاطع ميكروسكوپي ،توف ها از نوع ليتيك کريستال توف دگرسان شده اند و در برگيرنده فنوکالستها و
ميكروفنوکالستهايي از کوارتزهاي بيشكل ،پالژيوکالزهاي حد واسط _ سديك ،بيوتيتهاي دگرسان شده ،قطعههاي
دگرسان شده و مسكويت هستند .بخش توفي توسط رگچههاي ظريف فراوان از کلسيت پر شدهاست .ميان اليههايي
از کنگلومراهاي پليژنتيك متشكل از قطعه سنگ هاي آذرين و رسوبي دگرسان شده و گاه دگرگونه و نيز قطعات
بلورين نيز در آن يافت ميشود که داراي اليه بندي متوسط و جورشدگي ضعيف و گردشدگي متوسط اند و در يك
سيمان آهكي به يكديگر جوش خوردهاند .کوارتز ،فلدسپات با آثار شكستگي _ خردشدگي و دگرسان شده به کانيهاي
رسي ،سريسيت ،وبيوتيت نيز در آن ديده ميشوند .سيمان اين کنگلومراها در برگيرندة اجزاء آواري درحد ماسه است.
واحد ياد شده به گونه ناپيوستگي فرسايشي بر روي واحد  Pesو همچنين در زير واحد  PeEs.shجاي ميگيرد .در
برداشتهاي صحرايي هيچ نوع فسيلي در اين واحد پيدا نشد اما با توجه به مشخصات چينهنگاشتي ،ديرينه اين واحد
را ميتوان پالئوسن پيشنهاد کرد.
واحد PeEs.sh

نهشته هاي اين واحد درجنوب خاوري ورقه با ستبرائي در حدود  850متر رخنمون دارند که دربرگيرندة تناوبي از
ماسهسنگهاي ساب آرکوزي دانهريز ،سنگ آهكهاي ضخيم اليه به رنگ قهوه اي روشن با آثار فسيلي ()Trace fossils
و ميان اليههاي شيلي به رنگ خاکستري تيره هستند که به صورت هم شيب و ناپيوسته بر روي واحد  Petقرار دارند.
ماسهسنگها بافت آواري و ريزدانه دارند و از ديدگاه کانيشناختي نيمه بالغ اند واز کوارتز _ متاکوارتز ،آلكالي
فلدسپاتها و پالژيوکالزها ،چرت ،سرسيت ،مسكويت ،کلريت ،تورمالين و کانيهاي کدر همراه با ميكروفسيلهاي
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آهكي تشكيل شده اند که توسط سيماني کربناته يا کلسيت اسپاري ،سخت و بهم پيوسته شدهاند .در سطح زيرين
اليههاي ماسهسنگي ،ساختمانهاي رسوبي مانند( Flute Castsقالب هاي شياري) و نيز ( Load Castsقالب هاي وزني)
و برروي طبقات آثار موجي) (Ripple Marksمتقارن قابل مشاهده هستند .بر پاية بررسيهاي ديرينه شناختي براي
سنگ آهك هاي اين واحد و به استناد فسيلهاي ياد شده در زير(ف .وکيل ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني
کشور ) ،ديرينه پالئوسن پسين _ ائوسن پيشين تشخيص داده شده است:
Miscellana sp., Alveolina (Glomalvelina) sp., Flosculina pasticillates
Nummulites globulus, Kathina sp., Alveolina leavantina, Alveolina sp.
Rotalia sp.
در بخشهاي ماسهسنگي ،آثار فسيلي (Trace fossils) Paleodictyon majusمربوط به ايكنوفاسيس نريتيس

( )Nereites Ichnofaciesديده ميشود که مربوط به جانوران رسوب خوار يا الشخوار بوده که در داخل زيست دائمي
خود رفتار کشت ميكروبي دارند اين ايكنوفاسيس ها مربوط به محيطهاي دريايي خيلي عميق ( )Abyssalو بخشي از
محيط عميق ( )Bathyalميباشند .اثر فسيلي ديگري نيز که به فراواني يافت ميشود ،مربوط به موجودات
رسوبخوارند(  (Spirorhaphe involutaکه شاخص ايكنوفاسيس نريتيس است (ش .نواواجاري،سازمان زمين شناسي

ﮐﺸ
ﻮر

و اکتشافات معدني کشور .)1384
واحد Ec

ﻌﺪ
ﻧﻰ

اين واحد که در شمال خاوري ورقه و در زون کوه بيرك برونزد دارد و رخنمونهائي از آن نيز در دنباله زون سيستان

تﻣ

در ورقة بيرك 1نيز ديده مي شود .ستبراي اين واحد در حدود  20-50متر است و در برگيرندة کنگلومراهاي
اليگوميكتيك است که از قلوه سنگهاي آهكي کرتاسه ،با قطعههاي اسكلتي ( )Framework Particlesتشكيل شده

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد Es,sh

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

و توسط سيماني ماسهاي به يكديگر متصل شده اند .ميان اليههاي بسيار محدودي از ماسهسنگهاي خاکستري رنگ
با ضخامت کم نيز در آن ديده ميشوند .اين واحد قاعدة نهشتههاي عميق تر ائوسن است که نشانه آغاز پيشروي درياي
ائوسن برروي نهشتههاي کهنتر (واحد هاي  Kluو  )TRnاست.
نهشته هاي اين واحد با ستبرائي حدود چند صد متر برونزد قابل مالحظه اي در ربع شمال خاوري ورقه و جنوب باختري

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

رودخانه ماشكيد دارد .رخنمونهاي وابسته به واحد  Es.shشامل تناوبي از ماسهسنگهاي فلدسپاتيك سابليتآرنايت
آهكي ،قهوه اي روشن ،متوسط اليه با شيل هاي خاکستري رنگ ،متوسط تا ضخيم اليه هستند .ماسهسنگها،
بيشترشان ،متوسط تا ريز دانه و از نظر کاني شناختي ،بيشتر ،نابالغ و گاه بطور محدود نيمهبالغاند .کوارتز  -متاکوارتز
( با گردشدگي و جورشدگي ضعيف ) ،فلدسپار ،چرت ،بيوتيت ،مسكويت ،قطعات سنگي فيليتي ،شيلي و آهكي اجزاء
ماسهسنگها را تشكيل ميدهند .فراواني دانه هاي آواري بسيار ريز درزمينه نشانگر تمايل سيلتي است .قاعدة اين واحد
ديده نشده ولي مرز زبرين آن بگونه همشيب و پيوسته در زيرنهشتههاي واحد  Es.cقرار دارد .اين واحد بگونهاي جانبي
به واحد  Elتبديل شده است.
واحد Es.c

نهشتههاي واحد  Es.cبا ستبراي حدود  300متر در شمال و جنوب خاوري ورقه رخنمون دارند و از تناوب
ماسهسنگهاي فلدسپاتيك قهوه اي تا خاکستري تيره ،متوسط اليه و کنگلومراهاي متراکم فاقد ساخت مطبق
( )Massiveتشكيل شدهاند .اين کنگلومراها از قلوهسنگهاي ماسه سنگي با گردشدگي و جورشدگي به نسبت خوب
تشكيل شده اند و توسط سيماني از ذرات تخريبي در حد ماسه به يكديگر متصل شدهاند ( Petromictic Conglomerate
) .از آنجائيكه بيشتر قطعات کنگلومراها از يك جنساند ميتوان آنها را  Oligomictic Conglomeratesناميد .اين
واحد بگونهاي هم شيب و پيوسته برروي واحد  Es.shقرار دارد و بگونه جانبي به واحد  Elتبديل شده است.
واحدEvl

اين واحد از ماسهسنگهاي قرمز  -خاکستري رنگ نازك تا متوسط اليه ،سيلتستونهاي قرمز نازك اليه ،مارنهاي
رنگارنگ ،توفهاي ماسهاي ،شيلهاي توفي ،سنگآهكهاي بيوميكريت خاکستري نازك اليه و سنگ هاي آتشفشاني
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مانند تراکي آندزيت ،آندزيت و بازالت در شمال خاوري منطقه در جنوب کوه بيرك تشكيل شده است و بگونهاي گسله
بر روي واحدهاي کرتاسه و بگونه اي ناپيوسته و همشيب در زير سنگآهكهاي ائوسن قرار دارد .در سنگهاي اين
واحد که با نشانه  Evlبر روي نقشه زمينشناسي معرفي شده است ،ميكروفسيل هاي زير يافت شده است که به استناد
آن ديرينه ائوسن مياني براي اين واحد پيشنهاد شده است (ع .کيهاني ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Porticulasphaera sp., Globororalia wilcoxiensis, Globorotalia spinulosa
Globorotalia cf. crassata.

واحد E1

اين واحد بصورت بلوك هاي تكتونيكي ،در درون واحدهاي شيلي و ماسهسنگي ائوسن ( Es.shو  )Es.cبا ضخامتهاي
متفاوت ،از چند متر تا حدود  150متر در کوه ششان رخنمون دارند .اين واحد از سنگآهكهاي بيوميكريت خاکستري
تيره (در سطح هوازده) و خاکستري روشن (در شكستگي تازه) تشكيل شدهاند که داراي رگچههاي کلسيتي اند و
اليهبندي مشخص ندارند .نهشتههاي اين واحد بگونه اي هم شيب نيز بين واحدهاي شيلي _ ماسهسنگي و ماسهسنگي
_ کنگلومرايي ائوسن قرار دارند و بهنظر مي رسد بگونه جانبي به اين واحدها تبديل شده باشد .بر پاية بررسيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

ديرينه شناختي اين سنگ ها ،ديرينه ائوسن مياني براي اين واحد تشخيص داده شده و ميكروفسيلهاي زير در آن
شناسائي شدهاند (ع .کيهاني ،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور).

ﻌﺪ
ﻧﻰ

Globoratalia crassata, Poriculasphaera sp., Globorotalia wilcoxiensi, Globorotalia cf. esnaensis,
Globorotalia cf. spinulosa

واحد Es.1

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

رخنمونهاي اين واحد تنها در گوشه جنوب خاوري ورقه ،با ضخامتي در حدود چند صدمتر گسترده شده که از تناوب
شيلهاي نازك اليه سبز _ خاکستري ،ماسهسنگهاي نازك تا متوسط اليه خاکستري _ قهوهاي (که بگونه محلي به

و
اﮐﺘ

ماسهسنگهاي آهكي و سنگ آهك هاي ماسهاي تبديل ميگردند) و بيوميكرواسپارايت سيلتي تشكيل شدهاند که در
بخش اخير داراي ميكروفسيل هاي نوموليت و قطعات پوسته نرم تنان است .قاعدة اين واحد در منطقه ديده نشده و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

واحد  PeEs.shبگونهاي راندگي برروي آنها قرار گرفته اند .بر پايه ديرينه اليههاي سنگآهكي زمان پيدايش اين سازند
به اليگوسن نسبت داده شده است .فسيل هاي زير براي اين سنجش ديرينه استفاده شده است (ع .کيهاني  -سازمان
زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور).

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

Nummulites sp., Nummulites fichteli, Nummulites intermedius,
Operculina complanata.
واحد مذکور داراي آثار فسيلي Spirophycus involutissimusميباشد که از ايكنوفاسيسهاي زوفيكوس ( Zoophycos

 )Ichnofaciesمربوط به محيطهاي دريايي با عمق متوسط ( )Bathyal Zoneو موجودات لجن خوار تشكيل شده اند.
(ش .نواواجاري،سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور .)1384
واحدهاي سنگي بقاياي پوسته قارهاي كوه بيرك

رخنمونهاي واحدهاي سنگي در زون کوه بيرك ،در برگيرندة نهشتههاي به طور عمده رسوبي ترياس باالئي ،کرتاسة
باالئي و سنگ هاي آتشفشاني و رسوبي ائوسن هستند .توصيف اين واحدها بشرح زير است.
واحد TRn

نهشته هاي اين واحد ،تنها در کوه بيرك رخنمون دارند و شامل سنگآهكهاي ضخيم اليه انكوليتي و ائوميكرايتي
بهرنگ قهوهاي تيره ،تودهاي و ضخيم اليه با مياناليههاي ماسهسنگهاي آهكي ،شيلهاي سرخ ،گلسنگ و
ماسهسنگهاي قهوهاي متوسط اليه با ضخامتي در حدود  350متر است که بگونهاي ناپيوسته و هم شيب در زير واحد
 Ku lقرار دارند .براساس مشخصات سنگ شناختي و محتواي فسيلي زير ،اين واحد را ميتوان هم ارز سازند نايبند در
نظر گرفت .بر پاية بررسي هاي ديرينه شناسي سن ترياس بااليي (نورين  -رتين) براي اين واحد تشخيص داده شده
است و ميكروفسيلهاي زير در آن شناسائي شده اند (ف .وکيل ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور).
Microproblematica sp., Lituonelidea, Cayeuxia sp., Reophax sp.
Girvanella sp.,Triasina sp., Shells fragments, Sponges spicules

5

سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور
Rilamminella sp.,Trochonella? sp., Nodosaria sp., Auloconus sp., Rakusia sp., Permodiscus sp.,
Microgastropoda

واحدKlu

اين واحد در محدودة کوه بيرك رخنمون دارد و دربرگيرندة سنگآهكهاي بيوميكريتي خاکستري تيره تا خاکستري
روشن ،ضخيم اليه تا توده اي ،با ضخامتي حداکثر  250متر ميباشند که بگونهاي ناپيوسته بر روي نهشـتههاي واحد
 TRnقرار دارند .در نمونههاي نرم اين واحد ميكروفسيل هاي زير با سن کرتاسه بااليي يافت شده است (ع .کيهاني -
سازمان زمين شناسي و اکتشافات معدني کشور).
Globotruncana lapparenti, Globotruncana cf.ventricosa, Globotruncana cf. primitiva, Globotruncana cf.
formicata. Glt.sp.

نهشتههاي كواترنر

نهشتههاي کواترنري در محدودة ورقة  1:100000بيرك  2گسترش قابل مالحظهاي داشته و با توجه به سازندگان
اين نهشتهها و سطح تراز بهاين صورت تفكيك ميگردند
واحد نهشتههاي آبرفتي قديمي )(Qt1

ﮐﺸ
ﻮر

اين نهشته ها شامل آن دسته از رسوبات آبرفتي هستند که دربرگيرنده پادگانههاي آبرفتي قديمي و مرتفعتر در نقاط

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کوهستاني است که به تقريب هموارند و واحدهاي زمينشناختي کهنتر را ميپوشانند و بهلحاظ اجزاء سازنده شامل
رسوبات تخريبي با اندازههاي متنوع و استحكام نيافته است.
واحد نهشتههاي آبرفتي جديد )(Qt2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين نهشتهها شامل آن دسته از رسوبات آبرفتي کواترنر است که داراي سطح تراز کم ارتفاع تري نسبت به نهشتههاي
 Qt1دارند و بطورعمده از انباشته هاي درشت دانه گراولي جدا از هم و سيماني نشده بهمراه دانههاي تخريبي با اندازههاي
واحد نهشتههاي آبرفتي رودخانهاي)(Qal

و
اﮐﺘ

گوناگون تشكيل شده اند .عمده زمينهاي کشاورزي برروي اين واحد قر ار گرفتهاند.

ميشود.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

اين واحد شامل توده هاي تخريبي بادبزني شكل و با شيب ماليم است که در مناطقي که شيب بگونه قابل مالحظهاي
کاهش مييابد (کوهپايهها) گسترده مي شود و برحسب سطح تراز به واحدهاي مخروط افكنههاي کهن ) (Qflمرتفع تر
و مخروط افكنههاي جديد ) (Qf2با سطح تراز پستتر که بطور عمده بخشهايي از واحد  Qf1را ميپوشانند تقسيم

زﻣﯿ

fp

نهشتههاي آبرفتي دشتهاي سيالبي ) (Q

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

اين واحد که تنها در بخش خاوري ورقه ديده ميشود ،شامل بخشهايي از زمين هاي کنارهاي حاشيه بستر رودخانهها
مي شود که بطور عمده در نواحي گرم و خشك در هنگام طغيان رودخانهها و بارندگيهاي فصلي ،به زير آب ميروند
و شامل نهشتههايي ناپيوسته و با دانهبندي مختلف (سيلت تا تخته سنگ) است.
واحدهاي سنگي مجموعة افيوليتي ناكامل

در جنوب و جنوب باختري ورقة بيرك ،2رخنمونهائي از سنگهاي ابرقليائي به شدت سرپانتينيزه و تكتونيكي شده،
گابرو ،کمپلكس دايكهاي ديابازي ،گدازههاي بازالتي تا بازالتي  -آندزيتي با درجه دگرگوني کم و بيش ديده ميشوند.
اين سنگها دنباله رخنمونهاي خاوري مجموعة افيوليتي مكران ميدانند که در منطقة بيرك ،2ارتباط آنها با يكديگر
در بيشتر جاها تكتونيكي است .در جنوب باختري اين ورقه ،اين واحدها در اثر تكتونيك با يكديگر در آميخته است
احتمال ميرود که اين رخداد در کرتاسة باالئي  -پالئوسن پائيني روي داده باشد ،در حاليكه به سمت شمال اين
واحدها با سنگهاي فليشي و توربيديتي ائوسن ،آميخته شده اند و احتمال رخداد در زماني پس از ائوسن را ،تقويت
مينمايد .اصطالح کالرد مالنژ براي اولين بار توسط گانسر ( )1974جهت سنگهاي افيوليتي حوضة تتيس و نئوتتيس
که بگونهاي تكتونيزه مخلوط شده اند ،بكار رفت و بهصورت گستردهاي در گزارشهاي زمين شناسي ،توسط
زمين شناسان مورد استفاده قرار گرفت .طبق تعريف گانسر ( ،)1974سنگهاي يك کالردمالنژ افزون بر نشان دادن
شواهد دگرگوني ،در عين حال شدت بهم ريخته ( ) Chaoticاند .در باره رديف هاي پلوتونيك و ولكانيك منطقة بيرك، 2
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هر چند اين سنگها دچار دگرگوني ناحيهاي نشدهاند اما از لحاظ تكتونيكي بشدت در هم ريختهاند ،از اين رو اصطالح
کالردمالنژ را مي توان در باره آنها بكار گرفت (واحدهاي  cm1و  .) cm2دگرگوني در اين سنگها بطور عمده از نوع
اتومتامورفيسم ،ناشي از عملكرد محلولهاي هيدروترمال و چرخش آب در حجرة ماگمائي ،در حين تبلور و ريختهشدن
در کف دريا ،و از نوع دگرگوني قهقرائي ،در اثر عملكرد زونهاي گسلة برشي و دگرشكلي اين سنگ ها بگونه Brritle
و  ، Ductileپس از جايگيري در پوسته بوده است و در بيشتر جاها بدليل تشكيل کانيهاي درجة حرارت پائين تفكيك
اين دو نوع دگرگوني از يكديگرآسان نيست.
اگرچه سنگهاي سكانسهاي پلوتونيك و ولكانيك ورقة بيرك ، 2دنبالة مجموعة افيوليتي مكران هستند و مشخصات
سنگ هاي پوستة اقيانوسي فسيل را نشان ميدهند ،خواه در يك سيستم نوع مورب و يا در سيستمهاي سوپرا -
افيوليتي و سوپرا  -سابداکشن تشكيل شده باشند ،اما در چهارگوش اين ورقه ،نميتوان يك سكانس افيوليتي کامل
را جستجو کرد .طبق توافق کنفرانس )  ، Penrose (1974يك مجموعة افيوليتي شامل يك سكانس الترامافيك در
قاعده است که به سمت باال شامل سكانسهاي گابروئي اليهاي و ايزوتروپ ،کمپلكس دايكهاي ديابازي ،و يك سكانس
آتشفشاني هستند .در سكانس پلوتونيك ممكن است عدسيهائي از کروميت ،در سنگهاي الترامافيك و نفوذيهاي

ﮐﺸ
ﻮر

پالژيوگرانيتي ديده شوند .مجموعه هاي افيوليتي ممكن است ناکامل ،نابرجا و دگرگونه باشند ،در اين صورت بايد آنها
را مجموعة افيوليتي ناکامل ( )Partial ophiolitic complexناميد ( .)Juteau and Maury 1999با توجه به تعريف باال،

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

بهنظر ميرسد که ميتوان مجموعة سنگ هاي الترامافيك ،مافيك و آتشفشاني ورقة بيرك را بگونه يك مجموعة
افيوليتي ناکامل ( )Partial ophiolitic complexمعرفي کرد.
با توجه به توضيحات فوق ،واح دهاي اين مجموعه بشرح زير توصيف شدهاند:

ﺸ
ﺎﻓﺎ

واحد سرپانتينيتي sr

و
اﮐﺘ

برونزدهاي اين واحد محدود به تودههاي کوچك به رنگ هاي سبز روشن تا تيره و سبز قهوه اي با سطوح براق و

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

درخشنده ،شامل سرپانتينيتها و هارزبورژيتهاي سرپانتينيتي شده و بگونه محلي افيکربناتها  -ليسونيت ها
ميباشند که در وابستگي تنگاتنگ تكتونيكي با واحدهاي  cm1و  cm2ديده ميشوند .در بررسيهاي صحرائي ،بطور
عمده ريخت شناسي نرم فرسا دارند و تپههاي کم ارتفاعي را تشكيل دادهاند .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،اين سنگها

زﻣﯿ

داراي بافت مشبك اند و از آنتيگوريت و کريزوتيل تشكيل شده اند .گاهي آثاري از بافت پورفيروکالستيك نيز در آنها
ديده ميشود که پورفيروکالست هاي آن از ارتوپيروکسن (آنستاتيت) تشكيل شده و به گستردگي به باسيتيت و

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

سرپانتين دگرسان شدهاند و تنها آثاري از آنستاتيت همراه با تيغكهائي ظريف از ديوپسيد در درون آنها ديده ميشود.
خميره نيز به شدت سرپانتينيتي شده است ،تك بلورهائي از کانيهاي کدر که شايد کروميتهاي جايگزين شده توسط
اکسيدهاي آهن باشند ،نيز قابل توجهاند .مجموعههائي از کلريت  -سرپانتين نيزبه صورت ثانويه در آنها تشكيل شده
است .با توجه به ترکيب کاني شناختي باال ،ترکيب سنگ آغازين الترامافيك ،شايد هارزبورژيت بوده باشد .همانگونه که
گفته شد بگونهاي محلي با افيکربناتها  -ليسونيتها نيز همراهند و کانيهاي کربناته بگونه تكبلورهاي پراکنده و
پرشدگيهاي رگچهاي ديده ميشوند .کانيهاي پراکندة کروميت با کانيهاي کدر نيز بگونه پراکنده وجود دارند.
واحد gb

توده هاي گابروي ايزوتروپ ،پگماتيت گابروها ،و متاگابروهاي متوسط بلور با رنگ خاکستري مايل به تيره در جنوب و
جنوب باختري بگونه کامال درهم ريخته و تكتونيزه رخنمون دارند .دگرشكليهاي برشي بگونههاي سيگموئيدال و
شكستگيهاي پر شده توسط کانيهاي ثانوي که انعكاسي از تحمل دگرشكليهاي  Britleو  Ductileهستند ديده
ميشوند .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،بخشهاي سالم تر اين گابروها ،قابل مقايسه با گابروهاي ايزوتروپي هستند که
در مجموعههاي افيوليتي کامل در بخشهاي باالئي گابروهاي اليهاي ديده ميشوند .در هيچ يك از مقاطع
ميكروسكوپي بررسي شده اثري از اليه بندي کوموالئي ديده نميشود .بخشهاي گابروئي سالمتر داراي بافت
ميكروسكوپي گرانوالر با تمايل اندك آدکوموالئي اند و بطور عمده از پالژيوکالز و کلينوپيروکسن تشكيل شده اند.
پالژيوکالزها داراي شكل تختهاي با ماکلهاي آلبيت و آلبيت  -کارلسباد هستند .بطور عمده به کانيهاي رسي و
7
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آرژيلي غير قابل تشخيص ،پرهنيت و کلريت دگرسان شده اند ولي بخشهاي سالم تر که داراي ترکيب البرادور –
بيتونيت ميباشند ،داراي ميانبارهائي از سرپانتين هستند که نشان مي دهد کاني اولية احتمالي اليوين بوده است.
کلينوپيروکسن از نوع ديوپسيد و بطور عمده سالم است اما گاهي توسط ترموليت  -اکتينوليت جانشين شده است.
مجموعههايي از کلريت  -سرپانتين بگونه ثانويه و يا بگونه پرشدگي رگچهها نيز ديده ميشوند .رگچه هاي پرشده از
آلبيت ،آمفيبول ( هورنبالند) و گاهي پرهنيت نيزمالحظه ميشوند که تشكيل آنها ميتواند در رابطه با دگرگونيهاي
استاتيك در کف حوضههاي اقيانوسي و چرخش مجموعة آب و محلولهاي گرمابي باشند .رگچههاي موازي ،پر شده
از کلريت ،کلسيت ،اپيدوت ،کانيهاي رسي و آرژيلي غير قابل تشخيص ،و به ندرت کوارتز ،که در مواردي پرشدگيهاي
آنها ،دگرشكليهاي سيگموئيدال نوع  Sو  Zرا نشان ميدهند نيز قابل مالحظهاند که سنگ مادر و همچنين رگچههاي
پرشده از کانيهاي دگرگوني استاتيك را قطع نمودهاند .پاراژنز کانيهاي پرکنندة اين رگچهها ميتواند در رابطه ب ا يك
دگرگوني قهقرائي ناشي از چرخش دوباره محلولها در حوضة عملكرد گسلهاي برشي اي باشد که پس از جايگيري
اين تودهها در پوسته ،آنها را زير تاثير برده است.
همانگونه که گفته شد اين سنگها بهشدت خرد شدهاند و بخش هاي خرد شده ،در مقاطع ميكروسكوپي داراي بافت

ﮐﺸ
ﻮر

کالستيك هستند و توسط رگچه هاي در رابطه با دگرگوني قهقرائي ،که در باال توصيف شدهاند ،نيز قطع شدهاند .با
توجه به خميدگي ماکل بعضي از کانيها ،ميتوان حدس زد که اين تودهها در حاليكه همچنان گرم بودهاند در پوسته

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

جايگزين شده اند و نتيجة آن بافت کالستيك (کاتاکالستيك  -ميلونيتي) در اين تودهها بوده است .بنابراين در يك
جمعبندي کوتاه ميتوان دگرشكليها و دگرسانيهائي که اين توده ها متحمل شدهاند را بگونه زير دستهبندي کرد:
 -مرحله دگرگوني استاتيك ،که در حجرة ماگماتيك و به دليل نفوذ آب دريا از طريق شكستگيها و و واکنش با مواد

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

فرار ماگمائي و چرخش آنها صورت گرفته است و نتيجة آن جايگزيني کانيهاي درجة حرارت باال به هم ارزهاي
حرارتي درجة پايين و تشكيل رگچههاي پرشده از کانيهاي ثانويه ،آمفيبول ،بوده است.

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

 جايگزيني اين تودهها در پوسته ،در حالتي که همچنان گرم بودهاند و نتيجة آن تشكيل ساخت کالستيك ،بافتهايميلونيتي – کاتاکالستيك ،در اين توده ها بوده است.

واحد wr

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

را دارند.

زﻣﯿ

 تاثير عملكرد گسل هاي برشي در منطقه بر روي اين تودهها ،تشكيل رگچههايي با اشكال سيگموئيدال و دگرگونيقهقرائي بوده است.
تبديل اين گابروها به پگماتيت گابروها تدريجي است .گابروهاي اخير نيز همان ترکيب کانيشناسي گابروهاي ايزوتروپ

اين سنگهاي ورليتي بگونه نفوذي هاي کوچك ،با رنگ خاکستري تيره در جنوب باختري منطقه ،تودههاي گابروئي
را قطع نمودهاند .نفوذيهاي ورليتي بدليل اينكه برجا ماندههائي از مذاب منشاء گرفته از مانتل هستند ،اهميت زيادي
در مجموعه هاي افيوليتي با نرخ بازشدگي نوع تند را دارند ،نظير افيوليت عمان ،که بخوبي نيز مطالعه شدهاند .بطور
عمده سكانسهاي پلوتونيك نيز مجموعههاي افيوليتي را قطع نمودهاند .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،اين سنگ ها
داراي بافت گرانوالر و از بلورهاي ديوپسيد و اليوين تشكيل شده اند .بلورهاي ديوپسيد بگونه درشت بلور ديده ميشوند
که توسط خميره اي از اليوين هاي ريزبلور سرپانتيني شده که سطح آنها توسط غباري از رس پوشيده شده احاطه
شدهاند .اين سنگها ،دگرشكلي شديدي را متحمل شدهاند که اثرات آن فراواني رگچهها ،و تاب خوردگي در بلورهاي
کلينوپيروکسن است.
واحدmz

واحد يادشده بصورت توده هايي نيمه عمق پراکنده و کوچك در جنوب ورقه و در پيرامون کوه همونت برونزد دارند و
داراي بافت گرانوالر يا پورفيريتيك با خميرة ميكروگرانوالر تا پوئيکليتيك است .اندازه بلورها از چند دهم ميليمتر تا
2ميليمتر متغير است .فلدسپات (پالژيوکالز و آلكالي فلدسپات ) ،کلينوپيروکسن ،آمفيبول ،بيوتيت کانيهاي اصلي
تشكيل دهنده سنگهاي واحد مونزونيتي هستند .پالژيوکالزها شكلدار تا نيمه شكلدار و با ترکيبي درحد اليگوکالز
8
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تا آندزين هستند .فلدسپاتهاي آلكالن داراي ترکيب ارتوز و آلبيت اند که به کانيهاي رسي ،سرسيت ،کلريت و گاه
اپيدوت تغيير شكل يافتهاند .کلينوپيروکسنها به شكل چهارگوش و مستطيلي در خميرة سنگ نمايان هستند که به
کانيهاي کدر و کلريت _ سرپانتين دگرسان شدهاند .آمفيبولها با چند رنگي سبز و بيوتيت با چند رنگي قهوهاي به
کلريت تبديل شدهاند .کانيهاي آپاتيت ،اسفن  ،زئوليت ،کانيهاي کدر و بلورهاي ريز بي شكل و پراکنده کوارتز از ديگر
کانيهاي فرعي اين واحد ميباشند .بر پايه ترکيب کانيشناختي و نمودار اشتريكايزن ( )1976سنگهاي اين واحد در
حد مونزونيت و بر پايه نمودار شيميايي SiO2در برابر  Na2O + K2Oدر حد مونزونيت ـ مونزوديوريت است با توجه
به اينكه سنگهاي نفوذي واحد  mzواحد  cm1را قطع کرده اند ،زمان تشكيل آنها پس از کرتاسه ()Post Cretaceous
است.
واحد di

برونزدهاي اين واحد در برگيرندة توده هاي ديابازي ،رودينگيتي ،و ديابازهاي اسپيليتي است که در باختر و شمال
باختري منطقه رخنمون دارند .در بررسيهاي ميكروسكوپي ،بخشهاي خردنشدة اين سنگها داراي دو رخساره ريز
و متوسط بلورهستند .در هر دو نوع رخساره ،بافت هاي ديابازي و اينترگرانوالر ق ابل مالحظهاي در آن قابل مشاهده

ﮐﺸ
ﻮر

است اما رخساره هاي ريز بلور سالمتر هستند و در برگيرندة ميكروليتهاي پالژيوکالز (آندزين  -البرادور) و ريزبلورهاي
کلينوپيروکسن جايگزين شده توسط ترموليت  -اکتينوليت ه ستند .در مواردي تك فنوکريستهاي آندزين نيز در آن

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ديده ميشون د .فاسيس ريز بلور توسط رگچههاي آلبيت  -کلريت مورد ه جوم واقع شده است که نشانگر تمايل
اسپيليتي اين سنگها است .بخشهاي متوسط بلور نيز همان مشخصات کاني شناسي بخش هاي ريز بلور را دارا
هستند .در مواردي اين سنگها تمايل رودينگيتي نيز از خود نشان ميدهند ،بطوريكه کانيهاي پالژيوکالز تماما به

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

کانيهاي رسي و کانيهاي کلينوپيروکسن بطور کامل به ترموليت  -اکتينوليت تبديل شدهاند .همانند تودههاي
گابروئي ،ديابازها نيز سرنوشت دگرساني و دگرشكلي يكساني را متحمل شدهاند .بر اساس نتايج تجزيه هاي شيميائي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و طبق نمودار ) ،Le Bas (1986اين سنگها در قلمرو بازالتيك آندزيت واقع شدهاند.
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واحد ba

رخنمونهاي نهشتههاي واحد  baبا ضخامت هاي متفاوت در بيشتر مناطق مرکزي و باختر – جنوب باختري برگه
رخنمون دارند .برونزدهاي اين واحد در برگيرندة گدازه هاي شديدا تكتونيزة بازالتي ،آندزيتي و متاولكانيكي (متابازالتي)
هستند .که در دو رخسارة غيرقابل تفكيك روانهها ( ،) Sheet flowو پيلوئي (به مقدار کمتر) ديده ميشوند .اين
گدازهها داراي بادامكها ( )Amigdalesو حفره دار ( )Vesicularهستند .در بررس ي مقاطع ميكروسكوپي ،داراي بافت
هيالوميكروليتي جرياني تا بافت ميكروليتي اند .ميكروليت هاي پالژيوکالز از نوع آندزين است ولي در مواردي بطورکامل
توسط آلبيت جايگزين شدهاند .کلينوپيروکسنها بگونه ريزبلور و گ اهي در اشكال سوزني ولي بطور کامل اکسيده شده
ديده مي شوند .وجود پالژيوکالزهاي توخالي و کلينوپيروکسن هاي با چهره دم خروسي شباهت اين گدازههارا با
گدازههاي کف حوضههاي اقيانوسي نشان ميدهند .بخش شيشه اي بطور عمده توسط مواد رسي و يا اکسيدهاي آهن
جايگزين شده است .بدليل حضورکانيهاي دگرساني درجه حرارت پائين بگونه رگچهها و يا جايگزيني کانيهاي اوليه،
نظير کلسيت ،کلريت ،گاهي اپيدوت ،و سريسيت ،اين گدازهها را ميتوان متاولكانيك نيز ناميد .بادامكها و حفرهها،
بطور عمده توسط کلسيت و گاهي توسط کوارتز و گاهي توسط مجموعهاي از هر دو آنها پر شدهاند .ميكروانكالوهاي

ﮐﺸ
ﻮر

گابروئي نيز در مواردي ديده مي شوند که بافت افتيك داشته و از درشت بلورهاي البرادور و ميان بارهاي درشت
کلينوپيروکسن تشكيل شده اند و پسودومورفهاي اليوين آنها توسط کلسيت و اکسيدهاي آهن جايگزين گرديده است.

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

براساس نتايج تجزيههاي شيميائي و طبق نمودار) ،LeBas(1986پيلوبازالتها در قلمرو بازالتيك آندزيتها و روانه ها
در قلمرو بازالتيك تراکي آندزيتها واقع شده اند.
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ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر
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ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

ﻌﺪ
ﻧﻰ

ﮐﺸ
ﻮر
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بررسي نمودارهاي عنكبوتي ترسيم شده از انواع سنگهاي مربوط به سكانس افيوليتي ناکامل نشان از يك ناهنجاري
منفي از عنصر Nbاست در حاليكه تغييرات از سمت عناصر خاکي و نادر حدواسط به سمت سنگين نشان از ي ك تغيير
ماليم و آهسته را دارند و انطباق قابل مالحظهاي را با بعضي از سيستمهاي ميان اقيانوسي (ازجمله  )T-MORBرا
دارند اما وجود آنومالي منفي از عن صر  Nbمي تواند گوياي تشكيل پوستة اقيانوسي در حاشية قاره و يا در يك سيستم
سوپرا  -افيوليتي با شند .بررسي نمودارهاي تكتونوماگماتيك نيز حاکي از انطباق دادههاي شيميائي با سيستمهاي
مورب نزديك به قاره را دارند که البته بررسيهاي علمي دقيقتري را نيازمند است.
آميزههاي رنگين در

واحدهاي سنگي آميزه هاي رنگي در برگيرندة واحدهاي  cm1و  cm2هستند.
واحد cm1

اين واحد بطور عمده در بخش هاي جنوبي و جنوب باختري منطقه برونزد دارد .اجزا سازنده اين واحد ،شامل مجموعهاي
از سنگ هاي سرپانتينيتي ،گابروئي ،ميكروگابروئي ،اسپيليتيك ديابازي ،رودنگيتي ،بازالتي و سنگ آهكهاي پالژيك
است .بر پاية بررسي هاي ديرينه شناختي بر روي سنگ آهك هاي پالژيك ،زمان کرتاسة پسين تشخيص داده شده و

ﮐﺸ
ﻮر

( Globotruncana calcarataف .وکيل ،سازمان زمينشناسي و اکتشافات معدني کشور) در آنها شناسائي شده است.
اين سنگ ها در طول گسل هاي اصلي و فرعي و در اندازههاي مختلف از حد قلوه تا بلوك هاي بزرگ خرد شدهاند.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

واحد cm2

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

اين واحد بطور عمده در بخش هاي مرکزي ورقه رخنمون دارد .فزون بر اجزاء سازندة واحد  ،cm1در بردارندة فليشهاي
ائوسن بگونه اي تكتونيزه اند ،که نشان از آميختگي آنها در رخداد ويا رخدادهاي تكتونيكي پس از ائوسن است.

و
اﮐﺘ

زمينشناسي ساختماني

گستره ورقه بيرك  2از نگاه زمين ساخت صفحهاي بخشي از پهنه ايران مياني است که مشتمل بر بخش گسترده اي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

از ايران است که ميان دو زمين درز تتيس کهن (در شمال) و تتيس جوان (در جنوب) قراردارد و از لحاظ تقسيمبندي
زير پهنهها جزئي از حوضه فليش خاور ايران است .در پايانه خاوري ايران مياني ،در حد فاصل دو گسل نهبندان در
باختر و گسل هريرود در خاور ،در گستره اي به وسعت  800کيلومتر درازا و  200کيلومتر پهنا ،انباشته هايي ضخيم از

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

نهشتههاي فليش گونه وجود دارد که پيسنگ افيوليتي وابسته به پوستههاي اقيانوسي دارند .پهنه مورد نظر که مراحل
تكوين از پوسته اقيانوسي تا قاره اي را پذيرا شده ،يكي از اشتقاقهاي نوع تتيس جوان است که از آن با نامهايي
همچون کوههاي خاور ايران (علوي،)1991،زون گسل برشي ايرانشهر _ بيرجند (ساماني و اشتري ،) 1371،زون
نهبندان _ خاش (نبوي ،) 1355،منطقه ايرانشهر _ بيرجند (ري ير ومحافظ  ،)1972،زون زميندرز سيستان (تيرول
و همكاران) 1983 ،ياد مي شود .مرزهاي شمالي و جنوبي اين حوضه چندان مشخص نيست .افتخار نژاد ()1973
پيدايش حوضه فليش را نتيجه يك کافت درون قاره اي ميان دو بلوك لوت و هلمند در کرتاسه پيشين ميداند که
محلي مناسب براي جايگيري گوشته اقيانوسي و انباشت نهشته هاي فليشي بوده است .با پايان يافتن اشتقاق،
خاورپوسته اقيانوسي به زير پوسته قاره اي بلوك لوت فرورانش کرده و آميزههاي افيوليتي _ فليشي خاور ايران (زون
زميندرز سيستان  )Sistan Suture Zoneرا ايجاذ نموده است بايد اين نكته را ذکر نمود که جدايش بلوك هلمند از
بلوك لوت در زمان سنومانين انجام پذيرفته است .الگوي ساختاري حوضههاي يادشده از نظر جايگيري ميان دو ورق
قاره اي لوت و هلمند و در نتيجه فرايندهاي تكتونيك بر خوردي حاصله ،پيچيده بوده و نشانگر يك کوهزاد درون قاره اي
است ،همچنين بنظر ميرسد که در اين ناحيه راندگيها نقش ويژه اي دارند و موجب چينخوردگي سنگها شدهاند.
در قسمت مياني حوضه ،گسل هاي امتداد لغز راستگرد بوده و روند تقريبي شمالي _ جنوبي داشته و بسمت خاور
شيب زيادي دارند ولي در قسمتهاي شمالي و جنوبي بعلت چرخشهاي راستگرد بلوك لوت و بلوك هلمند ضمن
تغيير در روند ساختارها ،گسل ها نيز به نوع راندگيهاي پوشاننده ميگردند ()  .Imbricate Thrustدر حوضه فليشهاي
خاور ايران حرکت رو به شمال وشمال باختري ورق هندوستان و عملكردهاي اين حرکت بر روي ساختارهاي
13
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زمينشناسي حوضه ،مؤثر بوده و عمده ساختارهاي اين ناحيه را بايد در شكلگيري اقيانوس هند جستجو کرد .بنا به
نظر داللو و دسمونز ( )1980نهشته هاي سنومانين اين پهنه در رخساره شيست سبز دگرگون شده و بطور دگرشيب
با سنگهاي ماستريشين دگرگون نشده پوشيده شدهاند.
در حوضه فليشي خاور ايران سنگهاي قديميتر از کرتاسه رخنمون ندارند .سنگهاي حاصل از پوسته هاي اقيانوسي،
آتشفشانهاي کرتاسه باال ،نهشتههاي فليش پالئوسن _ ائوسن و سرانجام سنگهاي ماگمايي اين ناحيه به دليل
قرار گيري در يك زون برخوردي نظم چينهاي خاصي را نشان نميدهند.
در محدوده برگه يكصدهزارم بيرك  2ساختمانهاي زمين شناختي گسله و چين خورده اي ديده ميشوند که ذي الً
معرفي ميگردند.
ساختمان هاي گسله اصلي در محدوده برگه بيرك 2

گسل دوست آباد :اين گسل بزرگترين و مهمترين گسل گستره ورقه است که روندي به تقريب شمال باختري _
جنوب خاوري دارد و از نوع گسله عادي ( )Normal Faultاست و داراي شيب سطح گسلي به تقريب  35درجه بسمت

ﮐﺸ
ﻮر

جنوب باختر است .اين گسل باعث تغيير سيماي توپوگرافي قابل مالحظهاي در واحد KPesh,sشده است بدين سان که
در فراديواره اين گسل جابجائي حدود  70متر ديده ميشود ،اين گسل در بخشهاي شمالي خود روندي تقريبي
شمالي _ جنوبي مييابد.

ﻌﺪ
ﻧﻰ

گسل گرسامان :اين گسل از نوع راندگي با شيب  10درجه بسمت شمال تفكيك کننده دو واحد  Es,shو KPesh,s

تﻣ

بوده و داراي راستاي شرقي _ غربي ميباشد .گسل مذکور دو واحد شيل و ماسه سنگي را تفكيك ميکند.
گسل روندان :اين گسل داراي راستاي شمالي _ جنوبي است و رودخانه روندان در راستاي اين گسل واقع شده است.

و
اﮐﺘ

ﺸ
ﺎﻓﺎ

سازوکار اين گسل قابل تشخيص است اما در بخش جنوبي به دو شاخه تقسيم ميشود و دربرگيرنده واحدهاي شيلي،
ماسه سنگي و سنگ آهكي ائوسن است.
مجموعه گسلهاي كنارو :اين گسلها با راستاي شمال باختر _ ج نوب خاور و شيب سطح گسل به سوي جنوب

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

باختر از نوع راندگي اند و افزون بر واحد  KPesh,sسنگهاي آهكي پالژيك و مجموعههاي آذرين نيز در امتداد اين
گسل ها برونزد دارند.
گسل درنگهي :اين گسل با راستاي تقريبي شمالي _ جنوبي ،بنظر ميرسد داراي مولفه امتداد لغزي چپگرد باشد

زﻣﯿ

که به سوي شمال باشد که رگه گسل دوست آباد را قطع نموده و در بخشهاي جنوبي خود واحدهاي آذرين و رسوبي

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

متنوعي را جابجا نموده و در بخشي از راستاي خود خمش قابل مالحظهاي از خود نشان ميدهد در اين قسمت ويژگي
راندگي از خود بروز ميدهد.
افزون بر گسلهاي اصلي ذکر شده ،گسلهاي فرعي زيادي برروي اين برگه بويژه در بخشهاي جنوب باختري قابل
تشخيص هستند.
ساختمان زمينشناختي چينخورده
ناوديس منظوري

اين ناوديس با راستاي محوري شمال باختر _ جنوب خاور و ميل ( )Plungeشمال باختري يك ناوديس متقارن
ميباشد که در جنوب خاور برگه قابل مشاهده است ،ناوديس مذکور در واحد  Es.cقرار دارد.
ناوديس كاشيكاهي :اين ناوديس با راستاي محوري شمال باختر _ جنوب خاور در بخش جنوب خاوري برگه و
شمال جاده زابلي به ايرانشهر واقع بوده و ناوديسي با ميل دوسويه ) (Doubly plunging synclineميباشد .ناوديس
مذکور در واحد  Es.cقرار دارد.
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مجموعه تاقديس و ناوديس گولمي

شامل دو تاقديس متقارن با ميل به سمت شمال باختر و يك ناوديس بينابيني متقارن که در واحد  KPesh,sعملكرده
و موجب تغيير شكل قابل مالحظه مجموعه ماسه سنگي و شيلي فوق گرديده است .اين مجموعه بين رودخانههاي
دوستآباد و ماشكيد قرار دارد.
تاقديس و ناوديس سرخهگري :شامل يك تاقديس و ناوديس با راستاي محوري شمال باختر _ جنوب خاور در واحد
 Es.shتشكيل شده و موجب ت غيير راستاي طبقات واحد نامبرده شده است .اين مجموعه در شمال برگه مورد مطالعه
قرار دارد.
زمينشناسي اقتصادي (نشانههاي معدني )

گستره مورد بررسي داراي قابليتهاي معدني زير ميباشد:
توانمنديهاي اقتصادي غيرفلزي
سنگآهك

ﮐﺸ
ﻮر

از ديدگاه زمين شناسي اقتصادي برونزدهاي قابل مالحظهاي در کوه بيرك مربوط به سنگآهكهاي تودهاي به سن

ﻌﺪ
ﻧﻰ

کرتاسه با توجه به خلوص باال يافت مي شوند بعنوان مثال در مجاورت روستاي کويسيچي اندازه  Caoواحد سنگآهكي
ياد شده حدود  50درصد است که منطبق با استانداردهاي صنعتي سنگ آهك است .بعالوه در همين کوه رخنمونهاي

توانمنديهاي اقتصادي فلزي

ﻦ
ﺷﻨﺎ
ﺳﻰ

مس

و
اﮐﺘ

و ماسه کوهي داراي شرايط مناسبي هستند.

ﺸ
ﺎﻓﺎ

تﻣ

قابل مالحظه گستردهاي از سنگآهكهاي ائوسن ديده ميشوند که براي توليد سنگ الشه مناسب ميباشند.
رسوبات آبرفتي جوان بويژه آنچه که در حال حاضر در بستر رودخانه ماشكيد و ديگر آبراههها در حال تشكيل است
بعنوان منابع مناسبي جهت توليد شن و ماسه ميتواند معرفي شوند .ضمن آنكه واحدهاي کربناته نيز براي توليد شن

vl

در بخش جنوب خاوري کوه بيرك و به همراه سنگهاي ولكانيك واحد  Eآثار دگرساني و کانيسازي اندك در سطح
قابل مشاهده است .در اين منطقه سنگ هاي ولكانيك توفي با ترکيب آندزيت و تراکي آندزيت دگرسان شده سبز رنگ

ﺳ
ﺎزﻣ
ﺎن

زﻣﯿ

و با مجموعه کاني شناختي فلدسپات و کلسيت وپيروکسن بگونه موضعي توسط رگههاي سيليسي قطع شدهاند که به
همراه اين رگه هاي سيليسي آغشتگي بگونه ماالکيت قابل تشخيص است ميزان مس در يك نمونه تا حدود  60درصد
اندازهگيري شده است.
كروميت

در داخل واحد  cm1و بههمراه سنگهاي آذريــن بازيك و الت ـرابازيك آن آثاري از کانــيهاي گروه اسپينــ ل
 (Fe,Mg) (Cr,Al )2O4به رنگ سياه مايل به قهوهاي تا سياه آهني به گونه توده اي و نهشتههاي تخريبي در بستر
رودخانههاي بخشهاي جنوبي برگه ديده ميشود که براي استفاده بعنوان سنگ معدن کروم فاقد ارزش اقتصادي
است.
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